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Abstract 
The penal system of pure Islam has come from the immense revelation and is 
saturated with the teachings of the infallible Imams (A.S.) and is flourished as a 
result of the hard work of the jurists over thousands of years. Therefore, it is 
characterized with the unique features such as accountability and being up-to-date. 
The present text has been written to answer a new question as to whether it is lawful 
to anesthetize or make a person who is sentenced to retribution, or prescribed 
punishments insensible. The discussion follows within three stages. Initially, the 
arguments of the jurists who believe in the unlawfulness of making the person 
anesthetized or insensible in retribution are reviewed and criticized. Next, the 
arguments of the jurists who believe in the lawfulness of making the person 
anesthetized or insensible in retribution are explained and in the third stage, their 
arguments are discussed. Finally, it is concluded that making a person who is 
sentenced to retribution or prescribed punishments anesthetized or insensible is 
unlawful. 

 

Keywords: Prescribed Punishment, Retribution, Ta'zir, Anesthesia, Insensibility, 

Lawfulness.  

 

                                                      

 Corresponding Author: mzarvandi2@gmail.com 

Jurisprudential Researches https:// journals.ut.ac.ir/  
Vol. 16, No. 2, Summer 2020  Print ISSN: 2423-6942  

Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6934  

 DOI: 10.22059/jorr.2018.252613.1007978 

 

 



 
 

 

 راتیتعز و حد قصاص، به محکوم یحس یو ب یهوش یب یفقه حکم

 1ینفیسه زروند، *9جواد زروندی، 3محمد رحمانی

 فقه تخصصی جامعۀ المصقفی العالمیه، دانشیار، مدیر گروه فقه عبادی مدرسۀ عالی . 1

 مدرا دروا خارج حوزۀ علمیه

 ستاری شهید هوایی دانشگاه استادیار الهیات، دکتری. 2

 شته دین پژوهی، دانشگاه ادیان قمدکتری الهیات، ر .9

 (91/12/1931؛ تاریخ پذیرش: 22/11/1931تاریخ دریافت: )

 چكیده

، دیادگاههای متناوع و مختلفای    راتیا تعز و حاد  قصاص، به محکوم ی فردحس یو ب یهوش یبامروزه در زمینه موضوع 

با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاساخ دادن باه ایان    این نوشته وجود دارد؛ از همین رو 

پایش از   اتعزیار ت وحاد  ، افراد محکوم به قصاص یحس یبیا  یهوش یبآیا می باشد که،  ظهورنومساله مهم و کاربردی 

و  یهوشا  یبا عادم جاواز   ه قائ ن با  به دتیلابتدا  می باشد یا خیر؟ در جوا  به این سوال در مقاله، ، جایز حکم اجرا

در  یحسا  یبا و  یهوشا  یبا قائ ن به جواز  ۀسپس ادلاست و نقد شده  پرداخته و راتیتعز و حد ،در قصاص یحس یب

جاواز  باه  قاائ ن   دربااره دتیال   ،ساوم  ۀدر مرحلا در اداماه   شده است. تبیین راتیتعز و حد ،قصاصافراد محکوم به 

در پایان پس از استناد به  .است و تبادل نظر شدهبحث  ات،تعزیر وافراد محکوم به قصاص یا حد  یحس یبیا  یهوش یب

فارد  کاردن   حاس  یبا یا کردن و  هوش یب آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این با ، این نتیجه برآمده که،

باید بیان نموده که، بی حس کردن و یاا  محکوم به حدود و تعزیرات  باره افراد درمی باشد اما محکوم به قصاص جایز 

 .درست نمی باشد بی هوش کردن آنان

   واژگان کلیدی

 .ی، تعزیرات، جواز، حد، قصاصهوش یبی، حس یب
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 مقدمه

شده از معاارف زتل عتارت و باه     را یسوحی و  از بیکران برآمده ،نظام کیفری اس م نا 

؛ از جمله برجستگی هاا و  فقیهان است ۀهزارسال یفرسا  اقتشاخ برگ نشسته از زحمات 

عمیا  و روشامند   فهم آن می باشد. بودن روز  هو بدقی  پاسخگویی  فقه شیعه،ویژگی های 

،  کاه از تعاالیم ائماه    با استفاده از عقل معتدل پرهیز کننده از اجتهاد شخصیکتا  و سنت 

را بارای  با  اجتهاد در پاساخگویی باه مساائل جدیاد     نشات گرفته است،  )ع(معصو مین

جامعه دینی ما بازگذاشته است و در نهایت باعث پویاایی و جامعیات زماانی و مکاانی آن     

 شده است. 

در ی حقوقی موجاود  ها نظامهمننین قابل ذکر است که، نظام حقوقی اس م نسبت به دیگر 

یی، گساتردگی، ضامانت اجارا،    ۀرفاا ی بسیاری دارد، از جملاه:  ها یبرجستگجهان، امتیازات و 

، از مکتب فقهی اهال  ها یژگیوعق نی بودن. هر یک از این  و ریفراگ قواعدهماهنگی با فقرت، 

، نظام حقوقی مترقی، بالنده و پاسخگویی ساخته است که نظیر آن را در تااریخ مکاتاب   )ع(بیت

: فقاه تئاوری   دیا فرما یمبشر سراغ نداریم. حضرت امام در توصیف و رسالت فقه شیعه  حقوقی

 (.32: 21، ج 1912واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است )خمینی، 

ی کارده و  قانونگاذار ی مختلف قضاایی و کیفاری،   ها حوزهی، فقه شیعه در رو ناز همی

 چیزی را فروگذار نکرده است. 

کاردن محکاوم باه     حاس  یبا ی یاا  هوش یبتقریر محل نزاع: مبحث جواز یا عدم جواز 

ضاروری اسات کاه محال نازاع       رو نیاقصاص، حدود و تعزیرات شقوق مختلفی دارد؛ از 

ۀ قصاص، حد و تعزیر اقساام مختلفای   گان سهتقریر شود. در مورد بحث هر یک از عناوین 

 دارد، از جمله:

یا متعل  به عضو، نسبت به اقساام حاد، فقهاا اخات ف      قصاص یا متعل  به نفس است

، حدود(، ع ماه هشات قسام )ع ماه،     2، ج 1212. محق  حلی شش قسم )حلی، اند کرده

، کتا  حدود( و از معاصاران  3، کتا  حدود(، شهید اول هفت قسم )لمعه، ج 9، ج 1211

 ا  حدود(.، کت21، ج 1212یی، خویی شانزده قسم بیان کرده است )خو اهلل تیآ
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ضامن تقسایماتی    آن راتعزیرات نیز اقسام مختلفی دارد، شاید بهتر آن باشد که اقساام  

 شوند. بیان کنیم که برای تعزیر مقرح می

. غیار  9. ماالی؛  2. مادنی؛  1به:  شود یمتقسیم اول: تعزیر بر حسب نوع عقوبت تقسیم 

 بدنی و مالی مثل تشهیر و تبعید؛

باه:   شاود  یماینکه منصوص است یا غیر منصوص، تقسیم تقسیم دوم: تعزیر بر حسب 

 . حکومتی )سلقانی(؛2. شرعی؛ 1

 الناا ح . 2محض؛  اهلل ح . 1به:  شود یمر حسب نوع ح  تقسیم ب ریتعزتقسیم سوم: 

 . مشترک. 9محض؛ 

ی اقسام حد، تمامی اقسام تعزیار  و تماممحل بحث اوت : افزون بر تمامی اقسام قصاص 

؛ ثانیا : بحث به حسب حکم اولی است و اما بر حسب عنوان ثانوی، مثال  دشو نیز بحث می

 اینکه حاکم ص ح را در جواز و عدم جواز بداند، از بحث خارج است.

 مسئلهاقوال در 

 ، اقوال مختلف است، از جمله: مسئلهبا توجه به تقریر محل نزاع و تبیین صور 

 رساد  یما نظار   ص نفس یا قصاص عضو بهی حد، قصااجرا: اعم از مقلقا احتمال جواز 

 .  شود ینمیکی از اقوال ذکر  عنوان به رو نیااین احتمال قائلی ندارد، از 

ی حد، قصاص نفس یاا قصااص عضاو )صاافی     اجراقول اول: عدم جواز مقلقا  اعم از 

 (؛913: 9123 سؤال، 2، ج 1211گلپایگانی، 

در دوم جاایز اسات و در   قول دوم: تفصیل میان قصاص نفس و قصاص عضو باا حاد   

 (؛211: 2ق، ج 1221قصاص نفس و عضو جایز نیست )مکارم شیرازی، 

قول سوم: تفصیل میان رجم از یک  رف و دیگر حادود و قصااص نفاس و قصااص     

 (؛111: 1221عضو، در خصوص رجم جایز نیست و در دیگر موارد جایز است )حکیم، 

ع شارایط اسات و در قصااص تاابع     قول چهارم: تفصیل در حدود تابع نظر قاضی جام

 (؛1، قول 2، ج 1919رضایت صاحبان اولیای دم است )منتظری، 
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اعام از قصااص در نفاس یاا      مقلقاا  ی در قصاص حس یبی یا هوش یبقول پنجم: جواز 

. از جملۀ قائ ن به نظار ماذکور، راقام ایان     مقلقا عضو و عدم جواز در حدود و تعزیرات 

 سقور است.

در دانش فقه، پیش از ورود باه نقاد و بررسای     ژهیو بهمباحث علمی مقتصای اصل: در 

اثباات   ای تا اگر دست محق  از ادلۀ دال بر نفی کنند یمادلۀ لفظی، مقتضای اصل را بررسی 

 مسائله مقلب مورد بحث کوتاه شد و نوبت به شک و تردید رسید، باه مقتضاای اصال در    

 مراجعه شود.

ی حس یبی و هوش یبۀ جواز مسئلتضای اصل عملی در مق رسد یمنظر  در مورد بحث، به

ی و هوشا  یبا عادم جاواز    ایا  در حرمات  میکن یمپیش از قصاص و حد است، چون شک 

 .شود یمی اصالۀ البرائۀ جاری حس یب

 ی در قصاص و حدودهوش یبمرحلۀ اول : نقد ادلۀ عدم جواز 

 ایا  به قصاص نفس یا عضو، اعم از محکوم مقلقا ی حس یبی و هوش یب جوازقائ ن به عدم 

نظار   . باه اند جستهی تمسک ا ادلهی حد منجر به قتل مثل رجم یا تازیانه و تعزیرات، به اجرا

ی اقساام  اجارا در  جانباه  هماه دلیل اصلی عبارت است از شر یت مماثلت کامل و  رسد یم

 باید با تفصیل بیشتری بررسی و نقد شود. رو نیاقصاص و حدود، از 

باوده،   )ع(ی اهال بیات  فقهاا شرایط با  قصاص که مورد اتفاق تماام  توضیح: یکی از 

 (.111: 1222؛ فاضل لنکرانی، 93: 22، ج 1222یی، خواز مماثلت ) استعبارت 

برخی از فقها بر این باورند که مماثلت حتی نسبت به درد و رنجی کاه مقتاول تحمال    

ی هوشا  یبا ی و حسا  یبی حدود و قصاص شرط است.  ب  این نظریه چون اجراکرده، در 

ی خواهاد  ا ادلاه مهم بررسای   رو نیامانع مماثلت از حیث درد و رنج است، جایز نیست، از 

اقامه شده است و ادله عبارتند از: الف( کتا :  جانبه و همهبود که برای اثبات مماثلت کامل 

 ، از جمله: اند کردهقائ ن عدم جواز به آیاتی از قرآن استدتل 

عَلَیْکُ ْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هَ مَ عَ     عَلَیْکُ ْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی  دیفَمَنِ اعْتَ. 1

  (.132: بقره) الْمُتَّقینَ
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تقریب دتلت: در آیه تصریح شده در مواردی که تعدی به دیگران مشروع است )مانناد  

 ثلت در آن رعایت شود؛قصاص نفس و عضو( باید همگونی و مما

َِیِّئٌَة ِمثُْلها َفمَْن َعف ا َو َأصْ َلَح فَ َأجْرُُه عَلَ ی اللَّ ِه ِإنَّ ُه الُیحِ بُّ الظَّ اِلمینَ        . 2 َِیِّئٍَة   َو جَزاُء 

 (؛21:شوری)

  بْ دُ بِالْعَبْ دِ وَ الْ أُنْثی   الْحُرُّ بِ الْحُرِّ وَ الْعَ   أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُ ُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی یا. 9

ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ الِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُ ْ  فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ  بِالْأُنْثی

 (.112: بقره) بَعْدَ الِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلی ٌ  وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدی

گرفته شده، این ماده در لغت « قصص»ۀ از ماد( اوت : واۀۀ قصاص مصدر و تقریر دتلت

به کسی که پایش را بر رد پای دیگری  رو نیابه معنای پیگیری دقی  اثر گذشتگان است؛ از 

. بنابراین در مفهوم لغوی قصاص، مماثلت و همگاونی اشارا    ندیگو یم قصاص، گذرد یم

 شده است؛

 ح شده است به مماثلت ازحیث حریتت، رقیتت و انوثیتت و...؛: در ذیل آیه تصریا یثان

حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ ُِ لْطاناً فَ ال     وَ التَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی. 2

 (.99: اسرا) یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً

: آیه دتلت دارد در مقام قصاص کیفار دادن جاانی باه    ندیفرما یمهاشمی شاهرودی  اهلل تیآ

ٌعلیاه اسات و تحات     آن اسرافی نباشد، از حقوق مجنای  تیفیکاندازۀ جنایت او که در کمیتت و 

سلقۀ شرعی او قرار داد، جای اشکال نیست که اصل درد و عذابی که مقتضاای جنایات اسات    

 (؛11، سال چهارم، شمارۀ 1221قرار دارد )هاشمی شاهرودی،  نیز، در این محدوده

ی وبای حسای پایش از    هوشا  یبا  ( روایات: یکی از ادلۀ مهم قائ ن باه عادم جاواز    

اناد. بارای استقصاای     مختلف گزارش شده و عبارات ها لسانقصاص، روایات هستند که با 

 .میکن سنت نقد و بررسی می و اهلبحث، روایات را از منابع شیعه 

 منابع شیعی

ی ا گوناه   بهخبر رسید مردی به شکم مردی  نیرالمؤمنیامفرموده است: به  )ع(. امام صادق1
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لگد زد که لباسش را آلوده کرده است. حضرت در مقام قضاوت فرمود : شخص مضارو   

 1دیه را به او بپردازد. سوم کی به شکم ضار  بزند که لباسش آلوده شود یا یا گونه بهنیز 

 روایت به جهت سکونی که عامی است و توثی  دارد، موثقه است. سند

دیاده باه هماان شاکلی کاه       تقریب دتلت: روایت صریح است در اینکه شخص ضربه

 شود یمضربه به شکم او وارد شده، جایز است ضربه بر شکم ضار  وارد کند. پس معلوم 

 مماثلت حتی از حیث درد نیز، شرط قصاص است؛

که مقصود از قصاص در  کند یمنقل  )ع(از جدش امام سجاد )ع(گری. امام حسن عس2

ی کاه مقتاول را کشاته    ا وهیشا ی که قاتل باه هماان   ا گونه بهآیه، مساوات در قصاص است؛ 

  2است، کشته شود.

 نقد و بررسی

از ادلۀ مذکور دتلت بر جزییت و حتی شر یت دردنااک باودن    کی چیهکه  رسد یمبه نظر راقم 

 ایا  ا عضو ندارد و مدعا این است که مقلو  شارع در خصوص قصااص نفاس  قصاص نفس ی

عضو ازهاق روح و ققع عضو است و ا  ق ادلۀ قصاص اعم خواهد بود از مواردی کاه درد و  

 دردنااک عذا   را در پی داشته باشد یا نداشته باشد و اما نسبت به حدود اصل مدعا کاه لازوم   

 ادلۀ مذکور بر آن دتلت ندارد. کنیولبودن حد است، صحیح خواهد بود، 

الجملاه ناه مماثلات کامال      توضیح اشکال: اما مدلول آیات عبارت است از مماثلت فای 

قصاصی را  شود یمحتی نسبت به دردناک بودن، زیرا هر یک از آیات، ا  ق دارد و شامل 

فقها بر ایان   نباشد. شاهد این مدعا آنکه بسیاری از دردناککه نسبت به قتل واقع بر مقتول 

                                                                                                                                        
عبداهلل ق ال: رف ع ال ی     بن ابراهی  عن ابیه عن النوافلی عن السکونی عن ابی موثقه ِکونی محمدبن یعقوب عن علی. 1

بداس یطنه حتی یحدث فی ثیابه کما احدث  هانیعلامیرالمؤمنین)ع( رجل داس بطن رجلٍ حتی احدث فی ثیابه فقضی 
 (.1، ح 21،   122: 23، ج 1213)حر عاملی،  لدیةاو یعرم ثلث ا

بن الحسین)ع(: یا ایها الذین آمنوا کتب علیک  القصاص  روایت امام حسن عسگری)ع( فی تفسیره عن آبائه عن علی. 2
، ج 1213)حر عااملی،   فی القتلی. یعنی المساواة و ان یسلک بالقتل فی طریق المقتول المسلک الذی ِلکه به من قتله

 (. 2، ح 13،   12: 23
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؛ مانند سید ساعید  اند جستهی به ا  ق ادله، از جمله آیات تمسک حس یبی و هوش یبجواز 

 (.99، ا 111: 1221حکیم )حکیم، 

زن مقابل زن،  نکهیاالجمله است از حیث  به عبارت دیگر آیات در مقام بیان مماثلت فی

اید قصاص شود. اماا افازون بار    مرد در مقابل مرد، حر در مقابل حر و عبد در مقابل عبد، ب

ققاع عضاو باشاد، از آیاات      ایا  این، آنکه مماثلت از حیث درد هم، باید در قصاص نفاس 

 ی آن است.ناف، بلکه ا  ق و عموم شود ینماستفاده 

از نظر ساند موثقاه اسات و اشاکالی نادارد، از نظار        هرچندو اما روایات: روایت اول 

رض قبول دتلت روایت بر مماثلت کامل، به بحث ماا  دتلت مخدوش است؛ زیرا اوت : بر ف

ربقی ندارد، زیرا بحث مورد نظر ما قصااص نفاس و عضاو اسات، و مادلول روایات باه        

 قصاص مربوط نیست؛ 

کاه حکام اماام     اناد  فرماوده برخی از فقهاا   رو نیاقاعده است، از  برخ فثانیا : روایت 

 (.231: 12، ج 1212یی،  با باالواقعه است ) موردی و قضیتۀ فی

: اوت : از نظر سند ضعیف است، پس قابلیت )ع(روایت دوم از امام حسن عسکری و اما

استدتل ندارد؛ ثانیا : معارض است با روایات زیادی که از نظر ساند و دتلات تماام اسات     

جایزنیست اولیای دم، قاتل را به همان کیفیتی بکشند کاه او مقتاول را کشاته     نکهیامبنی بر 

حسای در   ی وبای هوشا  یب. تفصیل این مقلب در مرحلۀ دوم مبحث ادلۀ دال بر جواز است

 قصاص خواهد آمد.

و اما روایت بشر حازم( اوت : سندی ندارد و نبوی بوده که در منابع شیعه گزارش نشاده  

 است. پس اعتبار ندارد؛ ثانیا : اشکال معارضۀ فوق اینجا هم جاری است.

سند ندارد و نبوی بوده که در منابع شیعه گزارش نشاده اسات؛    و اما روایت انس( اوت :

 ثانیا : به قصاص ربقی ندارد؛ ثالثا : اشکال معارضۀ فوق اینجا هم جاری است.

 ی در قصاص هوش یبمرحلۀ دوم ادلۀ جواز 

ی را در قصااص نفاس و عضاو    حسا  یبی و هوش یبکه برخی از فقها،  گذشتپیش از این 

 :ندهگرونیز دو  ها نیا، دانند ینمجایز 
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جملاه   از ،دانناد  ینما  زیرا در حدود و قصاص جا یحس یو ب یهوش یمقلقا  ب یبرخ. 1

 ۀشامار  ،1221ی،شااهرود  یهاشم)و هاشمی شاهرودی  (913: 2 ج ،1211 ،ی)صافصافی 

 ؛(11

 زیدر حادود جاا   یولا  ،دانناد  ینما  زیدر خصوص قصاص نفس و عضاو جاا   یبرخ .2

 (.211: 2 ج ،1221 )مکارم، دانند یم

ی و حسا  یبا  تنهاا  ناه صوا  باشد و ح  ایان اسات کاه     دور ازاین نظر  رسد یمنظر  به

هوشی در خصوص قصاص نفس و عضو جایز است، بلکه شاید بگوییم که در صاورت   بی

. 1درخواست محکوم برای تأخیر اجرای قصاص، قباول تاأخیر باه دو شارط تزم اسات:      

لۀ زیااد. چاون رد آن مصاداق ایاذا و اضارار      . عادم فاصا  2پذیرش هزینۀ اجرای قصاص؛ 

ی هوشا  یبا ی و حس یب. در هر صورت برای اثبات جواز استمسلمان خواهد بود که حرام 

 . اند کردهدر قصاص، به ادله تمسک 

که اولیای دم مقتول ح  ندارند قاتل را باا زجار و    اند کرده. اجماع: بسیاری از فقها تصریح 1

سوزاندن و مثله کردن، خفه کردن یا از گرسانگی و   ای شمشیر کند عذا  دادن، مسموم کردن، با

قاتل مقتول را به یکی از  رق فوق کشته باشد )شایخ   هرچندتشنگی و همانند آن قصاص کنند، 

نجفای،   ؛223: 11، ج 1221؛ ع ماه حلای،  212: 2، ج 1212؛ محق ، 123: 1، ج 1211 وسی، 

 (.211: 1222؛ فاضل لنکرانی، 121: 2، ج 1919؛ امام خمینی، 231: 22، ج 1212

اشکال: این استدتل از نظر صغری و کبری اشکال دارد، اما از نظر صاغری: بسایاری از   

 ؛ پس صغرای اجماع محق  نیست.اند کردهفقها مخالفت 

 دساتکم مادرکی اسات،    ققعاا  و اما از نظر کبری:  در این جا اگر نگوییم تحق  اجماع 

به عبارت دیگر بر فرض قبول اصال اجمااع از ساوی فقهاا،      احتمال مدرکی بودن هست و

از سوی فقها، این اجماع حجات نیسات، زیارا     رمتعارفیغ به نحونسبت مخالفت قصاص 

 مدرک آن روایات مربوط به این با  است و اجماع مدرکی حجت نیست.

اص ی در قصا حس یبی و هوش یبدلیل دوم دفع ایذا: برخیفقها در مقام استدتل بر جواز 

اند اگر  و گفته اند کرده، به قاعدۀ لزوم دفع اضرار و نیز دفع ایذا از نفس استدتل عضونفس 
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ی ممکن باشد، برای دفع اضرار و ایاذا واجاب   حس یب ای یهوش یببرای شخص محکوم به 

 بهجت که ایشان در پاسخ استفتایی فرمودند: اهلل تیآاست، از جمله 

کناد؟آیا   حاس  یبا پیش از قصااص آن را   تواند یمسؤال: آیا در قصاص عضو، محکوم 

کند؟ جوا : جایز  هوش یبپیش از اجرای حکم، خود را  تواند یممحکوم به قصاص نفس 

کنند، بلکه اگار ایان    هوش یب او را قب  کنند یا در قتل  حس یباست پیش از قصاص آن را 

بارای دفاع اضارار و     واجب است این کار را بکند، بر اوکار برای خود جانی ممکن باشد، 

 (.211: 2، ج 1919ایذای به نفس مانند پیوند پس از ققع )منتظری، 

دلیل سوم: شاید استدتل فوق به شکل دیگاری تقریار شاود، مقدماۀ اول: اضارار و ایاذای       

مسلمانان حرام است، مگر در مواردی که دلیل شرعی قاائم شاده باشاد، مانناد ماوارد حادود و       

ازهاق روح و ققع عضو دتلات نادارد؛ مقدماه     از جوازقصاص بیشتر  قصاص؛ مقدمۀ دوم: ادلۀ

 شاود  یمسوم: ایجاد درد مصداق ایذا و اضرار به غیر بوده، پس حرام است. این استدتل تقویت 

 نفس، خودش درخواست کند و متقبل هزینه شود؛ ای اگر محکوم به قصاص عضو

به وجهای کاه شاارع بیاان کارده      دلیل چهارم: مستفاد از ادله قصاص ازهاق روح است 

 و عذا است، مثل شمشیر یا گلوله و اما دتلت ادله، از جمله آیات بر اینکه دردناک بودن 

؛ هرچناد در ماورد   شود ینمکشیدن محکوم هم جزو یا شرط صحت قصاص باشد، استفاده 

دارد و  عضاو ا ا ق  ۀ قصااص نفاس و   ادلا  گار یدعبارت  حدود این ادعا صحیح است، به

حس نباشاد.   و بی هوش یبباشد یا  حس یبو  هوش یبکه محکوم  شود یمدی را شامل موار

ی قبل از حس یبی و هوش یببسیاری از فقها نیز به ا  ق همین ادله تمسک کرده و به جواز 

 سؤالی فرموده است: در پاسخسید سعید حکیم  اهلل تیآاند، از جمله  قصاص فتوا داده

رقة هل یمکنه ان یطلب من الطبیب تخدیر العضو المحدود الشخص الذی یجری علیه حد ِ

 علی نفقته حتی ال یحس بألمه؟

نع  یمکنه الک الطالق ادله وجوب القطع بنحو یشمل هذاه الحالة و ال دلیل عل ی  جوا : 

المنع و لزوم االیالم المکان کون غرض الشارع االقدس م ن القط ع التنکی ل دون االی الم و ان     

 (.111: 1221)سید سعید حکیم  با بایی،  .حصل معه غالباً
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اناد: الاف( ا ا ق     کرده امر تمسکی به دو حس یبی و هوش یبایشان برای اثبات جواز 

غرض شارع ایجاد درد، عذا  و تشفی نمای باشاد بلکاه مقصاود تنکیال و      ادلۀ قصاص؛  ( 

 بازدارندگی است.

مماثلت در قصاص اسات.  هوشی، لزوم  ی وبیحس یبدلیل پنجم: دلیل اصلی عدم جواز 

مماثلت باید رعایت شود، حتای نسابت باه     (در این ارتباط دو نظر اساسی وجود دارد: الف

، ناه بالجملاه و   الجمله یفدرد و عذابی که مقتول تحمل کرده است؛  ( مماثلت تزم است 

 ی است.حس یبی و هوش یبکامل. نتیجۀ نظریۀ دوم جواز 

هر یک، در مرحلۀ اول به تفصیل گذشات و ثابات شاد    ادلۀ قائ ن مماثلت کامل و نقد 

آیات دتلت بر لزوم مماثلت کامل در قصاص نفس و عضاو نادارد، بلکاه مقلاو  شاارع      

ازهاق روح و ققع عضو است، روایات هم افزون بر ضعف سند بر مادعا دتلات نادارد و    

 است. الجمله یفاز آیات و روایات، کفایت مماثلت  مستفاد

لزوم مماثلت درد کامل دردناک بودن قصاص نه جز: اسات و ناه شارط.    پس با انتفای 

باودن حادود حاد و     دردنااک از ادلاۀ لازوم    مساتفاد با  حدود و تعزیارات کاه    برخ ف

ی در حسا  یبا ی و هوشا  یبا قهاری جاواز     اور  باه تعزیراست. پس با بق ن ادلۀ منع جواز 

 خصوص قصاص ب مانع خواهد بود.

بی هوشی در قصاص دتلت  ی وحس یب بر جوازز روایات دلیل ششم روایات: گروهی ا

 دارند.  

اولیای دم قاتل را باه هماان    اند ندادهاجازه  )ع( ایفۀ اول: روایاتی دتلت دارند که ائمه

کاه   )ع(بن بکر از امام کااظم  کیفیتی بکشند که مقتول را کشته است، از جمله روایت موسی

بات عصا کشته شده بود، قاتل را باه هماان کیفیات    اجازه ندادند اولیای دم مردی که با ضر

سند:  از نظار ساند   1(.121: 23، ج 1213ی، حر عاملبکشند، بلکه وی را با شمشیر کشتند )

                                                                                                                                        
رجل ضرب رج ال بعص ا فل       یف السالم هیبن بکر ، عن العبد الصالح عل یبإِناده عن موِ نیبن الحس یمحمدبن عل .1

 .فیبالس هیعل جاایبه، ولکن  تلذای ترکیالمقتول ولکن ال اءیأول یإل دفعیمات، قال:  یالعصا عنه حت رفعی



  214 یراتبه قصاص، حد و تعزمحکوم  حسی یو ب هوشی یب یحکم فقه

بن اباراهیم در ساند توثیا      روایت صحیح می باشدو اگر گفته شود  درباره هاشم پدر علی

صورت روایت حسان و  شود، اما در مجموع در هر دو  خاصی وجود ندارد، سند حسن می

معتبر خواهد بود، البته روایات دیگری نیز به هماین مضامون وارد شاده اسات، از جملاه:      

 91.1: 2همین با  و روایت  1حدیث شمارۀ 

تقریر دتلت: روایت دتلت دارد که مماثلت کامل در قصااص تزم نیسات، زیارا اماام     

 د که با شمشیر کشته شود.اجازه نداد قاتل با عصا کشته شود و فقط اجازه داده ش

اولیاای دم، قصااص را باه     اناد  کردهتوصیه  )ع( ایفۀ دوم: روایاتی دتلت دارند که ائمه

« اذا قتلاتم فاحسانوا القتلاه   »دهند، از جمله روایت نبوی معروف:  انجامبهترین وجه و نیکو 

 (.211: 19، ج 1922)بیهقی، 

ن قاتال، اماوری رعایات شاود کاه      مقصود از کشتن نیکو عبارت است از اینکه در کشت

 موجبات زجر و عذا  او فراهم نشود.

جاایز   اجارا ی محکوم به قصاص نفس یا عضو پایش از  حس یبی و هوش یبنتیجه اینکه 

 است. 

 ی در حدود و تعزیراتحس یبی و هوش یبمرحلۀ سوم: ادلۀ عدم جواز 

یم کاه جازو حاد    مدعا این است که در با  حدود و تعزیرات، دردناک بودن اگر نگوی

شود و با فقدان وصاف دردنااک باودن، حاد و تعزیار       شرط آن محسو  می دستکماست، 

شرعی صادق نیست، مگر در مواردی که دلیل خاصی قائم شود. دلیل بر این مادعا عباارت   

است از ادلۀ حدود و تعزیرات؛ از جمله آیات و روایات مربوط که برخی از آیاات دال بار   

 ز:این مدعا عبارتند ا

                                                                                                                                        
، عن أحم دبن محم د، ع ن محم دبن     ییحی، وعن محمدبن ین حماد، عن الحلب، عریعم ی، عن ابن أبهیعنه، عن أب و .1

قال: ِألناه عن رج ل ض رب    السالم هیعبداهلل عل ی، عن أبعاًیجم یالصباح الکنان ی، عن أبلی، عن محمدبن الفضلیإِماع

 زیجیبه ولکن  عبثی رکتی؟ قال: نع ، ولکن القتلهیالمقتول ف یول یإل دفعیمات، أ یعنه الضرب حت قلعیرجال بعصا فل  

 .فیبالس هیعل
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 (.21)نسا::  والذان یأتیانها منک  فآاوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنها. 1

تقریب دتلت: آیه صریح است در اینکه حکم لواط و زنا حدی است که دردآور باشاد،  

 امر است و بر وجو  دتلت دارد؛« فآذوهما» ژهیو به

 (.2)نور:  مَن الکااِبینوبدرؤا عنها العذاب أن تشتهد أربعَ شهادات باهلل انهُ لِ. 2

 آور عذا حکم لعان حدی است که  نکهیاتقریب دتلت: کلمۀ عذا  صراحت دارد در 

 یی مرد منتفی خواهد بود؛دروغگواین حد با شهادت چهار شاهد بر  کنیولباشد؛ 

 (.21)نسا::  فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب. 9

کاه آزاد و   زناکاار ارد بار اینکاه حاد زناان     تقریب دتلت: کلمۀ عذا  در آیه دتلات د 

)کنیازان(   رآزادیغمحصنه هستند، حدی متصف به عذا  و دردناک بودن است و حد زنان 

 نصف آنها خواهد بود؛

دی نِ اللَّ هِ     دٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ال تَأْخُذْکُ ْ بِهِما رَأْفَةٌ فیفَاجْلِدُوا کُلَّ واحِ  الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی. 2

 (.2)نور:  إِنْ کُنْتُ ْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ

 دتلت دارند. مدعا رتقریب دتلت: سه کلمه در آیه ب

، بایاد متصاف باه عاذا  و     زناکاردتلت دارد بر اینکه حد زن و مرد « عذا »لمۀ . ک1

گروهی از مؤمنان شاهد باشاند تاا عبرتای باشاد بارای آنهاا و        آن رادردناک بودن باشد و 

. واضح اسات کاه کلماۀ عاذا  بار الام و دردنااک باودن          شود یمکسانی که برایشان نقل 

 صراحت دارد.

، زناکاار دتلت دارد بر اینکه حد زن و مارد  « ما رأفة فی دین اهللوال تأخذک  به». جملۀ 2

وجه است  و تارحم هنگاامی    باید متصف به درد و الم باشد، وات نهی از رأفت و ترحم بی

 معنا می یابد که تازیانه و تنبیه  درد آورنباشد.  

 نکاه یبر ارینۀ حکم و موضوع مبنی به ق «فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ». در جملۀ 9

شاود و فسااد در جامعاه     دار خدشاه زنا موجب شده است که عصمت و روان پاک جامعاه  

 ؛باشندی تازیانه بخورند که موجب عبرت دیگران ا گونه بهرواج پیدا کند، پس باید 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=2
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 کاالً مِنَ اللَّ هِ وَ اللَّ هُ عَزی زٌ حَک ی ٌ    السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَ وَ. 2

 (.92)مائده: 

آننه مقرح شد برخی از آیاتی هستند که دتلت دارند بر اینکه حادود بایاد هماراه باا      

 دساتکم بودن جزو حاد اسات،    دردناکی که اگر نگوییم الم و ا گونه بهعذا  و الم باشند، 

 شرط آن خواهد بود.

ذا  و دردناک بودن حد و تعزیارات دتلات دارد، جازو یاا     یکی از ادلۀ مهمی که بر ع

تواتر  در حدی هستند که اگر نگوییم در حدشرط روایات است. روایات در ابوا  مختلف 

به بحاث از ساند    رو نیاتواتر اجمالی و معنوی هستند، از  در حد دستکملفظی قرار دارند، 

 شد.نیازی نیست. به مضمون برخی از روایات اشاره خواهد 

در پاساخ پرسشای از حکام شاار  خمار       )ع(صحیحۀ محمدبن مسالم: اماام صاادق    

اتفاقی شر  خمر کارده باشاد( تعزیار      ور به نکهیافرمودند اگر از بالفرش باشد )کنایه از 

؛ زیارا چناین   میکنا  یمعقوبت سخت  او رااشد و تداوم داشته باشد، نبو اگر اتفاقی  شود یم

 در جامعهرها شود، موجب فساد  و اگرت شده است شخصی موجب ح ل شمردن محرما

 1(.221: 22، ج 1213ی، حر عاملخواهد شد )

بایاد مصاداق    الخمار  دائممجازات  کهدتلت دارد  نیابر « عقوبت»تقریب دتلت: کلمۀ 

ی مصداق عقوبت است که همراه با درد و عذا  باشاد،  ا انهیتازعقوبت باشد. واضح است 

 فرقی نخواهد داشت. الخمر ائمدوگرنه با مجازات غیر

 هایی وارد شود، از جمله:  ها: شاید بر دتلت هر یک از آیات و روایات اشکال اشکال

باشاد؛ ولای    و عاذا  که حدود و تعزیرات، باید هماراه باا درد    میریپذ یماشکال اول: 

ن و باشاد، بلکاه اعام اسات از آ     انهیو تازکه این درد و رنج باید وصف حدود  میریپذ ینم

                                                                                                                                        
مع زره،   یوعنه، عن فضالة، عن العالء، عن محمدبن مسل ، قال: ِألته عن الشارب، فقال: أما رجل کانت منه الة فان .1

 .الک لفسدوا ها، ولو ترک الناس و المحرمات کل ستحلیکنت منهکه عقوبة ألنه  یفان دمنیوأما آخر 

 .مثله دیبن ِع نی، عن الحسیعل هی، عن أخاریبن مهز  ی، عن ِعد، عن إبراههیالعلل( عن أب) یف نیبن الحس یمحمدبن عل
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)مانند ننگ و عاری کاه   دنشو یمحد و تعزیر محسو   و توابعیی که از لوازم ها رنجدرد و 

 شدن در جامعه(. نما و انگشتو نیز تنزل موقعیت اجتماعی  شود یممحکوم به حد  ریدامنگ

 جوا ( اوت : 

تعمیم دادن درد و رنج به آثار منفی بعد از اجرای حد خا ف ظااهر آیاات و روایاات     

که عذا  و الم وصف خود  شود یم، زیرا اگر در روایات و آیات دقت شود، م حظه است

بار  « یادرأ عنهاا العاذا    »خوانیم  حد مث   تازیانه و ققع است. از با  نمونه در آیۀ دوم می

کاه درد و   کناد  یما : ارتکااز عق یای اقتضاا    ا یثانحد، عنوان عذا  ا  ق شده است؛  خود

 باشد. انهیتاز وعذا  ناشی از خود حد 

. از جملۀ 2ی حدود و تعزیرات، مجازات الهی است؛ اجرا. 1توضیح: با توجه به اینکه: 

کاه تازیاناه و    کناد  یم. مناسبت حکم و موضوع اقتضا 9ی است؛ آموز عبرتاهداف حدود، 

ی تعمیم درد و عذا  صحیح نیست؛ بلکه باید ادعا ،اموربه این  با توجهحد دردناک باشد. 

 الم و عذا  باید وصف خود حد باشند؛ بگوییم

هاای   پیشرفت علم پزشکی اسات کاه در ساده    از آثاری، هوش یباشکال دوم: ابزار و اسبا  

اند تا ماورد ساؤال    صدور روایات نبوده در عصراند و در عصر صدر اس م و  آمده وجود بهاخیر 

ه عباارت دیگار آیاات و    و جوا  باشد و آیات و روایات حدود قصاص، ناظر به آنها باشاد. با  

 روایات حدود تعزیرات، ناظر به قصاص و حدهای عصر صدور آیات و روایات است.

 جوا : این اشکال هم از نظر کبری و هم از نظر صغری ناتمام است، 

در جوا  کبری اشکال باید بیان داشت که در اصول ثایت شده است که نباودن فاردی   

له نیز شامل آن نشود. و اما در جوا  صاغرای عباارت   از افراد مقل ، باعث نمی شود که اد

ی در عصرصادور روایاات وجاود    حس یبی و هوش یببیان می شود که معلوم نیست اسبا  

 نداشته باشند و شاهد بر این مدعا، هم مراجعه به کتب تاریخ  ب و پزشکی است.

 گیری یجهنت

 شود، از جمله: از آننه گذشت، مقالبی روشن و اثبات می



  211 یراتبه قصاص، حد و تعزمحکوم  حسی یو ب هوشی یب یحکم فقه

ی محکوم به قصاص، حادود  حس یب ای یهوش یباقوال در مبحث جواز یا عدم جواز . 1

 و تعزیر متعدد است. در این نوشته پنج قول بیان شد.

ۀ قصاص، حدود و تعزیرات اقسام مختلفای دارناد؛ ولکان    گان سه. هر یک از عناوین 2

 محل مبحث اعم از تمامی اقسام قصاص، حدود و تعزیرات بدنی است؛

 حسی است؛ ی و بیهوش یباز ادلۀ لفظی، مقتضای اصل جواز  نظر  صرف. 9

ی و سان . ادلۀ قائ ن عدم جواز در قصاص، چهار آیه و چهار روایات از مناابع شایعه    2

 بودند که پس از نقل و تبین، نقد و رد شد؛

ی در قصاص، اعم از قصااص نفاس یاا عضاو،     حس یب ای یهوش یب. برای اثبات جواز 1

شد، برخی از آنها مانند اجماع، نقد و رد و بعضی مانناد روایاات، پذیرفتاه     شش دلیل اقامه

 شدند؛

و ی در حدود و تعزیرات عبارت بودند از پنج آیه حس یبی و هوش یب. ادلۀ عدم جواز 1

ی  حسا  یبا ی و هوش یبروایت و اولویت ققعی مستفاد از فتوای فقها، مبنی برعدم جواز  پنج

 فرد مست می باشد.  در  اجرای حد و تعزیر در 

مورد قبول این نوشته است، قول پانجم خواهاد باود، مبنای بار تفصایل میاان         آننه. 1

  و تعریز که جایز نیست. حددر و ی جایز است حس یبی و هوش یبقصاص که 
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